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   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 ভাওরানা ানর ভাভুদ াঠপজাহুল্লাঃ অরাভদুঠরল্লাঠ যাঠির অরাভীন, ওয়া ারাতু 

ওয়া ারাভু অরা াআঠয়ঠদর অঠিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অঠরী, ওয়া 

অাঠফী, ওয়াভান তাঠফয়াহুভ ঠফ আাঠনন আরা আয়াওঠভদ্দীন, ঠভনার ঈরাভা ওয়ার 

ভুজাঠদীন ওয়া অম্মাঠতর ভুঠরভীন। অভীন আয়া যািার অ’রাভীন।   

বাআ ! অভযা কনরআ প্রথনভ দুরূদ যীপ নে ঠনআ।  

ٌََّّ ُٖ ٍذ، َعيَٚ َصوَِّّ اىيَّ ََّ َح َعيَٚ ٍُ ٍذ، آهَِّ َٗ ََّ َح ا ٍُ ََ جََّ َم ٌَ، َعيَٚ َصيَّٞ ٞ ِٕ َعيَٚ إِْبَشا ، آهَِّ َٗ ٌَ ٞ ِٕ ٞذ َّ إَِّّلََّ إِْبَشا َِ  َح
ِجٞذ ، ٍَ ٌََّّ ُٖ ذٍَّ َعيَٚ بَاِسكَّْ اىيَّ ََّ َح َعَيٚ ٍُ ٍذ، آهَِّ َٗ ََّ َح ا ٍُ ََ ٌََّ َعيَٚ بَاَسْمجََّ َم ٞ ِٕ َعيَٚ إِْبَشا ٌَ، آهَِّ َٗ ٞ ِٕ  ِإَّّلََّ إِْبَشا

ٞذ َّ َِ ِجٞذ َّ َح ٍَ 

অরাভদুঠরল্লা বফ ঠকছুঠদন য অফায অভযা তামঠকয়া ভজঠরন াঠজয নত বনযঠছ, 

এ জনয অল্লা তাঅরায শুকঠযয়া অদায় কঠয অরাভদুঠরল্লা।  

ঈঠিত এক বাআঃ অরাভদুঠরল্লা। 

ঈস্তাদ ানর ভাভুদ াঠপজাহুল্লাঃ বাআনয়যা অজনক অভানদয অনরাচনায ঠফলয় – ‘দ্বীননয 

ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা?’। অল্লাহ্  তাঅরা তাওঠপক ঠদনর এ ঠফলনয় ঠকছু কথা 

ফরনফা আনাঅল্লাহ্ । 

ভান অল্লা তা’অরা অভানদযনক তথা ভানফ জাঠতনক ঠতনঠি ঠফনল ঈাদান ঠদনয় ৃঠি 

কনযনছন। বদ, জ্ঞান এফং অত্মা। এয ভনধয বদনয করযাণ াধন কনয আরাভ, জ্ঞাননক 

ঠদকঠননদজনা বদয় ইভান অয অত্মায ঠযশুঠি ঠনঠিত কনয আান। একজন ভানুনলয 
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 ূণজাঙ্গ নয় ঈিা এ ঈাদানগুনরায ঠিক ভন্বনয়য ঈয ঠনবজযীর। এগুনরায ভনধয 

ফজাঠধক কঠিন ঠফলয় নরা আান, মা অত্মায ঠফত্রতা জজননয ানথআ মৃ্পক্ত। অত্মায 

ঠফত্রতা জজননয ঠকছু ঠদক ঠননয় গত দুআ ভজঠরন অনরাচনা নয়নছ। ভনন অনছ বাআ? 

ঈঠিত এক বাআঃ ঠজ বাআ। 

ঈস্তাদ ানর ভাভুদ াঠপজাহুল্লাঃ আরাভ, ইভান ও আান এআ ঠতনঠি ঠফলয় ঠিক নয় 

বগনর একজন ফযঠক্তয ভানঝ ূণজাঙ্গ দ্বীন চনর অনফ। তাছাো াদীন ঠজফযাইর বথনকও 

ফুঝা মায় বম, এআ ঠতন ঠজঠননয নাভআ নে দ্বীন। াদীঠি অঠভ এখানন ব কযঠছ, 

অনাযা গবীযবানফ রক্ষ্য করুন বম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়াাল্লাভ আরাভ, 

ইভান ও আাননয ঠযচয় কীবানফ তুনর ধনযনছন। 

আরাভ, ইভান ও আাননয ঠযচয় 

ََْْٞا:  قَاهََّ عْٔ هللا سضٜ اىخطاب بِ عَش عِ َُِّ بَ ْْذََّ ُجيُ٘س َّ َّْح  ٗصيٌ عيٞٔ هللا صيٚ هللا َسُص٘ه ِع

، رَاثََّ ًٍ ادَِّ َشذٝذَُّ اىثِّٞاِب، بَٞاِضَّ َشذٝذَُّ َسُجو َّ َعيَْٞا َطيَعََّ إرَّْ َٝ٘ َ٘ َِّٔ َُٝشٙ ال اىشَّْعِش، َص ال اىضَّفَِش، أثَشَُّ َعيَٞ َٗ 
َّْا َْٝعِشفَُُّٔ َّّٜ إِىَٚ َجيَشََّ َحخَّٚ أَحذ ، ٍِ َِّٔ فَأَْصَْذََّ ٗصيٌ، عيٞٔ هللا صيٚ اىَّْب ، إِىَٚ ُسْمَبخَٞ ِٔ ضعََّ ُسْمبخَٞ َٗ َٗ َِّٔ  َمفَّٞ

، َعيَٚ ِٔ قاهََّ فَِخزَٝ ذُ، َٝا:  َٗ ََّ َح َِِّ أْخبشّٜ ٍُ ، َع ًِ  اإلصالًَُّ:  ٗصيٌ عيٞٔ هللا صيٚ هللا َسُص٘ه فَقَاهََّ اإلصال

َُّْ َُّْ حَْشٖذََّ أ ََُّّ هللا إالََّّ إىََّٔ الََّّ أ أ ذًا َٗ ََّ ح ٌََّ هللا، سص٘هَُّ ٍُ ََّٜ اىصَّالةَ، ٗحُقٞ حُؤحِ َماةَ، َٗ ًََّ اىزَّ حَص٘ َٗ ، َُ َضا ٍَ  َس

حَُحجََّّ َِّٔ اْصخََطْعجََّ إُ اىبَٞجََّ َٗ ْٞ قَُّٔ َْٝضأَىَُُّٔ ىََُّٔ فَعَِجْبَْا َصذَْقَج،:  قَاهََّ َصبٞاًل، إِىَ َُٝصذِّ َِِّ فَأَْخبشِّٜ:  قَاهََّ! َٗ  َع

، ُِ ا ََ َُّْ:  قَاهََّ اإِلٝ ََِّ أ ٍِ ، باهللِ، حُؤ ِٔ الئَِنخِ ٍَ َٗ ، ِٔ ُمخُب َٗ ، ِٔ ُسُصِي َٗ ًَِّ ْ٘ اىَٞ ََِّ اِٟخش، َٗ ٍِ ِٓ، َخِٞشَِّٓ باىقَذَسَِّ ٗحُْؤ َشّشِ َٗ 

َِِّ فأَْخبشّٜ:  قَاهََّ َصذقج،:  قَاهََّ ، َع ُِ َُّْ:  قَاهََّ اإلْحَضا َُّْ حََشآَُّ َمأَّّلََّ هللاََّ حَْعبُذََّ أ ٌَّْ فئ َِّْ ىَ  فئََُّّّٔ آَُّحَشََّ حَُن
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َِِّ فَأَْخبِشّٜ:  قَاهََّ ََٝشاَك،  ا:  قَاهََّ اىضَّاَعِت، َع ْضُؤٗهَُّ ٍَ ََ ا اى َٖ ْْ ٌََّ َع ََِّ بأْعيَ َِّْ فأخبِشّٜ:  قَاهََّ اىضَّائِِو، ٍِ  َع

ا، َٖ اساحِ ٍَ َُّْ:   قَاهََّ أ تَُّ حَِيذََّ أ ٍَ ا، األَ َٖ َُّْ َسبَّخَ ََُّ اىشَّاءَِّ ِسَعاءََّ اىعَاىَتََّ اىعَُشاةََّ اىُحفَاةََّ حََشٙ ٗأ ىُ٘ َٗ َُِّ فٜ َٝخََطا َْْٞا  اىبُ

ٌََّّ َّْطيقََّ ثُ ِيًّٞا، فَيَبِثْجَُّ ا ٍَ ٌََّّ ُش، َٝا:  قَاهََّ ثُ ََ َِِّ أَحَْذسٛ ُع ٌُ، ٗسُص٘ىَُُّٔ هللاَُّ:  قُْيجَُّ اىضَّائُِو؟ ٍَ   فئََُّّّٔ:  قَاهََّ أْعيَ

ٌَّْ ِجْبشٝوَُّ ٌَّْ أَحَاُم ُن َُ ٌَّْ ْٝعيِّ  .ٍضيٌ سٗآ.  ِدَُْٝن

মযত ওভয ঠফন খাত্তাফ যাঠদয়াল্লাহু অনহু ফণজনা কনযন, একঠদন অভযা যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআঠ ওয়া াল্লানভয কানছ ফা ঠছরাভ। এভন ভয় িাৎ এক বরাক অভানদয কানছ 

এর। বরাকঠিয বাাক ঠছর ধফধনফ াদা এফং চুরগুনরা ঠছর কুচকুনচ কানরা। তায যীনয 

পনযয বকান ঠচহ্ন বদখা মাঠের না। (তানত ভনন ঠের, বরাকঠি ভঠদনাযআ বকঈ নফ) ঠকন্তু 

অভানদয বকঈ তানক ঠচননতও াযঠছর না। (এয দ্বাযা ভনন ঠের, ব দূনযয বকাননা 

এরাকায নফ) ব যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়াাল্লানভয কানছ এন ফর এফং তায 

াাঁিু যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়াাল্লানভয াাঁিুয নঙ্গ ঠভঠরনয় দুাত ঠননজয ঈরুয 

ওনয বযনখ ফরর, ব ভুাম্মদ! অভানক আরাভ ম্পনকজ ফরুন।  

যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়া াল্লাভ ফরনরন, আরাভ র, তুঠভ াক্ষ্য বদনফ, অল্লা 

ছাো বকানও আরা বনআ এফং ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়া াল্লাভ) অল্লায যূর। 

নাভাম কানয়ভ কযনফ। মাকাত অদায় কযনফ। যভমাননয বযামা যাখনফ এফং াভথজ থাকনর 

কাফা ঘনযয জ্জ কযনফ।  
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 ব ফরর, অঠন ঠিক ফনরনছন। অভযা তায অচযনণ অিমজ রাভ, ব ঠজজ্ঞাাও কযনছ 

অফায ভথজনও কযনছ।  

ব (অফায) ফরর, অঠন অভানক ইভান ম্পনকজ ফরুন।  

ঠতঠন ফরনরন, তুঠভ অল্লা এফং তাাঁয বপনযতা, তাাঁয ঠকতাফভূ, তাাঁয যূরগণ, যকার 

ও তাকদীনযয বার-ভনেয প্রঠত ঠফশ্বা যাখনফ। ব ফরর, অঠন ঠিক ফনরনছন।  

ব (অফায) ফরর, অভানক আান ম্পনকজ ফরুন। ঠতঠন ফরনরন, আান র, তুঠভ 

এভনবানফ অল্লায আফাদত কযনফ, বমন তুঠভ তাাঁনক বদখনত ানো। মঠদ তাাঁনক বদখনত না 

াও, তানর ঠতঠন বতা বতাভানক বদখনত ানেন।  

ব ফরর, অঠন অভানক বকয়াভত ম্পনকজ ফরুন (বম, তা কনফ নফ?) ঠতঠন ফরনরন, এ 

ফযাানয ঠজজ্ঞাঠত ফযঠক্ত ঠজজ্ঞাাকাযীয বচনয় বফঠ ফঠত নয়। ব ফরর, তানর 

বকয়াভনতয ঠনদজনভূ ম্পনকজ ফরুন।  

ঠতঠন ফরনরন, (বকয়াভনতয ঠনদজন র) কৃতদাী তায ভঠনফনক প্রফ কযনফ। তুঠভ নগ্নদ, 

ফস্ত্রীন ও দঠযদ্র ছাগনরয যাখারনদযনক ট্টাঠরকা (ঠনভজানণ) য ফযাানয এনক নযয ওয 

গফজ কযনত বদখনফ। এযয বরাকঠি চনর বগর। (মযত ওভয যাঠময়াল্লাহু অনহু ফনরন,) 

অঠভ বফ কঠদন নক্ষ্া কযায য যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়া াল্লাভ অভানক রক্ষ্য 

কনয ফরনরন, ব ওভয! তুঠভ ঠক জান, প্রশ্নকাযী বক ঠছর? অঠভ ফররাভ, অল্লা ও তাাঁয 
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 যূরআ বানরা জাননন। ঠতঠন ফরনরন, ঠতঠন ঠছনরন ঠজফযাইর। ঠতঠন বতাভানদযনক দ্বীন 

ঠখানত এনঠছনরন। (ী ভুঠরভ : ৮) 

বদখুন বাআ, এ াদী বথনক ফুঝা মানে, আরানভয ম্পকজ র, ফাঠযক অনুগনতযয ানথ 

অয ইভাননয ম্পকজ র, অন্তঠযক ঠফশ্বানয ানথ।  

আরাভ ও ইভান ঠক একআ, না ঠবন্ন ঠবন্ন? 

আরাভ ও ইভান ঠক একআ ঠজঠন, না ঠবন্ন ঠবন্ন দুঠি ঠজঠন? এ ঠননয় অকীদায 

ঠকতাফাঠদনত ঠফদ ফযাখযা যনয়নছ, ব ঠদনক অঠভ মাঠে না। এ ঠফলনয় অঠভ শুধু াআখুর 

আরাভ আভাভ আফনন তাআঠভয়া য.য কথািাআ ঈনল্লখ কযঠছ।   

ঠতঠন ফনরন, ইভাননক কখননা আরাভ ও বনক অভর বথনক অরাদা কনয ঈনল্লখ কযা য়। 

অফায কখননা ইভান ও আরাভ দুনিানক একানথ ঈনল্লখ কযা য়, বমভন াদীন 

ঠজফযাইনর একনত্র এননছ :  

 (اإلَٝاُ ٍٗا...  اإلصالً ٍا)

আরাভ কী, ইভান কী? 

নুরূবানফ ূযা অমানফ অল্লা তা‘অরা ফনরন,  

ََُّّ ََِّ إِ ٞ َِ ۡضِي َُ جَِّ ٱۡى َََٰ ۡضِي َُ ٱۡى َٗ ََِّ ِْٞ ٍِ ۡؤ َُ ٱۡى جَِّ َٗ ََْٰ ٍِ ۡؤ َُ ٱۡى َٗ 

ঠনিয় ভুঠরভ ুরুল ও নাযী, ভুঠভন ুরুল ও নাযী। [ূযা অমাফ : ৩৫] 



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 নয অয়ানত অল্লা তা’অরা অযও ফনরন, 

 

َّْا َّ ٱأۡلَۡعَشابَُّ قَاىَجَِّ ٍَ ٌَّۡ قُو َءا ُْ٘اَّْ ىَّ ٍِ ِنِ حُۡؤ ىََٰ اَّْ َٗ ٓ٘ َْا قُ٘ىُ َۡ ا أَۡصيَ ََّ ىَ َُِّ َٝۡذُخوَِّ َٗ َََٰ ٝ ٌۡ َّ فِٜ ٱإۡلِ  قُيُ٘بُِن

বফদুইনযা ফরর, ‘অভযা ইভান অনরাভ’। অঠন ফরুন, ‘বতাভযা ইভান অন ঠন’; ফযং 

বতাভযা ফর, ‘অভযা আরাভ গ্রণ কনযঠছ’। এখনও মজন্ত ইভান বতাভানদয ন্তনয প্রনফ 

কনযঠন [ূযা হুজুযাত : ১৪] 

অল্লা তাঅরা অযও ফনরন, 

    

ََُّ ٍَِ فَأَۡخَشۡجَْا ا َما َٖ ََِّ فِٞ ٍِ ََِّ ِْٞ ٍِ ۡؤ َُ ا  ٱۡى ََ َجۡذَّا فَ ا َٗ َٖ شََّ فِٞ ۡٞ ج َّ َغ ۡٞ ََِّ َب ٍِّ ََِّ ٞ َِ ۡضِي َُ  ٱۡى

তঃয বখানন মাযা ভুঠভন ঠছর, অঠভ তানদযনক বফয কনয ঠননয় এনঠছ, তনফ অঠভ 

বখানন একঠি ঘয ফযতীত অয বকান ভুঠরভ ঘয াআঠন। [ূযা মাঠযয়াত : ৩৫-৩৬] 

ঈনযাক্ত অয়াতগুনরানত ইভান ও আরাভ একানথ ঈনল্লখ কযা নয়নছ তাআ আরাভ থজ 

নফ ফাঠযক অভর। বমভন, কাঠরভায াক্ষ্যদান, ারাত, মাকাত, ঠয়াভ ও জ্জ আতযাঠদ। 

অয ইভান থজ নফ বযন্তযীণ অভর। বমভন, অল্লায ওয ইভান, তাাঁয বপনযতা, 

ঠকতাফভূ ও নফী-যাূরগনণয ওয ইভান এফং অনখযানতয ওয ইভান। 



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 ক্ষ্ান্তনয বকাথাও মখন শুধু ইভান ব্দঠি ঈনল্লখ কযা য়, আরাভ ঈনল্লখ কযা য় না তখন 

ইভান ব্দঠি ফাঠযক অভর ও বযন্তযীণ অভর দুনিানকআ াঠভর কযনফ। বমভন, ইভাননয 

াখা-প্রাখা ংক্রান্ত এক াদীন এননছ, 

«َُُّ ا ََ ََُّ بِْضع َّ اإِلٝ َصْبعُ٘ َٗ ، ْٗ ََُّ بِْضع َّ أَ ِصخُّ٘ ا ُشْعبَتً، َٗ َٖ هَُّ فَأَْفَضيُ ْ٘ َّ إِىَََّٔ اَلَّ: قَ ُ، إاِلَّ َٕا َّللاَّ أَْدَّا اَطتَُّ َٗ ٍَ  األَرَٙ ِإ

َِِّ اْىَحَٞاءَُّ اىطَِّشِٝق، َع ََِّ ُشْعبَت َّ َٗ ٍِ َُِّ ا ََ  «اإِلٝ

ইভাননয ত্তয ফা লানিয বচনয়ও বফঠ াখা যনয়নছ। তন্মনধয নফজাচ্চ াখা র ‘রা-আরাা 

আল্লাল্লা’ ফরা অয ফজ ঠনম্ন াখা র, যাস্তা বথনক কিদায়ক ফস্তু ঠযনয় বদয়া এফং রজ্জা 

ইভাননয (একঠি ঠফনল) াখা। (ী ভুঠরভ : ৩৭) 

নুরূবানফ বমফ াদীন বনক অভরনক ইভাননয ং াফযস্ত কযা নয়নছ বখানন ইভান 

থজ আরাভ ও ইভান ঈবয়িা, থজাৎ ুনযা দ্বীনন আরাভ। (ভাজভুঈর পনতায়া : ৭/১৩-১৫, 

ংঠক্ষ্প্ত)।  

বভািকথা, ভুঠভন ফরনর অভযা বমভন ফুঠঝ, মায ভনধয আরাভ অনছ অফায ভুঠরভ ফরনরও 

অভযা ফুঠঝ, মায ভনধয ইভান অনছ। অল্লা তা’অরা কুযঅনুর কাযীনভ ননক জায়গায় 

নিাধন কযায বক্ষ্নত্র ফনরনছন, ব ভুঠভনগণ। ওফ জায়গানত ুনযা দ্বীনআ ঈনদ্দয। ঈদাযণ 

ঠননফ ূযা ভানয়দায একঠি অয়াত এখানন ঈনল্লখ কযঠছ। অল্লা তাঅরা ফনরন,  

ا َٝا َٖ ََِّ أَُّٝ ُْ٘اَّْ اىَِّزٝ ٍَ اْبخَغُ٘اَّْ َّللّاََّ احَّقُ٘اَّْ آ َٗ َِّٔ ِصٞيَتََّ إِىَٞ َ٘ ذُٗاَّْ اْى ِٕ َجا َِّٔ فِٜ َٗ ٌَّْ َصبِِٞي ََُّ ىَعَيَُّن  حُْفِيُح٘



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 ব ভুঠভনগণ! অল্লানক বয় কয, তাাঁয ননকিয নন্বলণ কয এফং তাাঁয নথ বজাদ কয 

মানত বতাভযা পরকাভ ও। [ুযা ভানয়দা : ৩৫] 

ঈদাযণ ঠননফ এ অয়াতঠি ব কযায একঠি ঠফনল কাযণ অনছ। একফায অঠভ এক 

বাআনয়য ানথ একঠি ঠফব্রতকয ঠযঠিঠতয মু্মখীন আ, মায ূচনা নয়ঠছর এআ অয়াতনক 

বকন্দ্র কনয। ঘিনাঠি ফরনফা বাআ? 

ঈঠিত এক বাআঃ ঠজ বাআ ফরুন। 

অত্মশুঠিয জনয ঠক ীয ধযা জরুঠয? 

ঈস্তাদ ানর ভাভুদ াঠপজাহুল্লাঃ ঘিনাঠি র, ওআ বাআ অভানক ফরঠছনরন, অত্মশুঠিয 

জনয অঠন কায কনছ ফাআ’অত নয়নছন? অনায ীয বক? অঠভ প্রথনভ ঈত্তয না ঠদনয় 

াল্টা প্রশ্ন ছুাঁনে ঠদরাভ, বকন বাআ, অত্মশুঠিয জনয ঠক ীয ধযা জরুঠয? মঠদও অভায 

ঠননজযও একজন ভুযঠি অনছ, ঠকন্তু বিা না ফনর, অঠভ তানক প্রশ্নিা কযরাভ, তায 

ভননাবাফিা কী, তা ফুঝায জনয।   

ওআ বাআ ফরনরন, অত্মশুঠি কযা পযজ, এয জনয বকানও ীনযয কানছ বমনত নফ, ুতযাং 

ীয ধযা পযজ। অঠভ ফররাভ, পযজ, ওয়াঠজফ বতা বাআ দঠরনরয ভাধযনভ প্রভাঠণত নত 

য়, এিা বকান দঠরনরয ভাধযনভ প্রভাঠণত র?  



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 তখন ওআ বাআ দঠরর ঠননফ ূযা ভানয়দায এআ অয়াতঠি ব কনয অয়ানতয নুফাদ 

এবানফ কনযন, ব ইভানদাযগণ! বতাভযা অল্লানক বয় কয এফং (অত্মশুঠিয জনয) ওঠরা 

ফা ভাধযভ তারা কনযা।  

ঠতঠন ফরনরন, এখানন ওীরা ফা ভাধযভ ফনর ীয ধযানক ফুঝাননা নয়নছ।  

অঠভ ফররাভ, মঠদ এিাআ ঈনদ্দয য়, তানর অমাননয বদায়ায় বম অভযা ফঠর, ‘অ-ঠত 

ভুাম্মাদাঠনর ওয়াীরা’ - এয থজ কযনত নফ এবানফ বম, ব অল্লা! ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু 

অরাআঠ ওয়াাল্লাভনক (অত্মশুঠিয জনয) ওীরা ফা ভাধযভ তথা ীয দান করুন। 

নাঈমুঠফল্লাঠ ঠভন মাঠরক। 

এযয ফররাভ, বাআ অয়াত বতা এখাননআ বল নয়, নযয ংিুকুও বদখুন, অল্লা 

তা’অরা কী ফরনছন, ‘তাাঁয নথ বজাদ কয মানত বতাভযা পরকাভ ও’  

তখন ওআ বাআ একদভ চু নয় মান।  

‘ওীরা’ নব্দয ফযাখযা কী? 

এখানন অভানদয দু’ঠি ঠফলয় ঠযষ্কায ওয়া জরুঠয,  

এক। অয়ানত ঈনল্লঠখত ‘ওীরা’ নব্দয ফযাখযা কী?  

দুআ। অমাননয বদায়ায় ঈনল্লঠখত ‘ওীরা’ নব্দয ফযাখযা কী? 



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 এক। তাপীনয আফনন কাছীয ঠধকাং তাপীনযয ঠকতানফ ‘ওীরা’ নব্দয ফযাখযায় 

এননছ,  

 اىقشبت أٛ:  اى٘صٞيت إىٞٔ ٗابخغ٘ا

বতাভযা অল্লায ননকিয তারা কনযা। এঠি মযত অবু্দল্লা ঠফন অিা যাঠময়াল্লাহু 

অনহুয ফযাখযা। 

মযত কাতাদা য. বথনক এয ফযাখযা এননছ এবানফ,  

 ٝشضٞٔ بَا ٗاىعَو بطاعخٔ إىٞٔ حقشب٘ا أٛ:  قخادة ٗقاه

বতাভযা অল্লায ননকিয জজন কনযা তাাঁয অনুগনতযয ভাধযনভ এফং এভন অভনরয ভাধযনভ 

মা দ্বাযা তাাঁয ন্তুঠি রাব কযা মায়। 

দুআ। ভুঠরভ যীনপ ফঠণজত একঠি াদীন অমাননয বদায়ায় ঈনল্লঠখত ‘ওীরা’ নব্দয 

ফযাখযা এননছ। 

 إرا ٝق٘ه ٗصيٌ عيٞٔ هللا صيٚ اىْبٜ صَع أّٔ عَْٖا هللا سضٜ اىعاص بِ عَشٗ بِ هللا عبذ عِ
 بٖا عيٞٔ هللا صيٚ صالة عيٜ صيٚ ٍِ فئّٔ عيٜ صي٘ا ثٌ ٝق٘ه ٍا ٍثو فق٘ى٘ا اىَؤرُ صَعخٌ
 أمُ٘ أُ ٗأسج٘ هللا عباد ٍِ ىعبذ إال حْبغٜ ال اىجْت فٜ ٍْزىت فئّٖا اى٘صٞيت ىٜ هللا صي٘ا ثٌ عششا

 ).577(ٍضيٌ سٗآ اىشفاعت ىٔ حيج اى٘صٞيت ىٜ صأه فَِ ٕ٘ أّا

মযত অবু্দল্লা ঠফন অভয ঠফন অ যঠময়াল্লাহু অনহু বথনক ফঠণজত, ঠতঠন ফনরন, অঠভ 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়াাল্লাভনক ফরনত শুননঠছ ঠতঠন ফনরনছন, বতাভযা মখন 



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

 ভুঅঠজ্জননক অমান ঠদনত বান, তখন বতাভযাও তা-আ ফনরা মা ব ফনর। তঃয অভায 

ঈে দুরুদ ে। কাযণ, বম ফযঠক্ত অভায ওয একফায দুরুদ নে, অল্লা তা’অরা তায 

ওয দঠি যভত নাঠমর কনযন। এযয অল্লায কানছ অভায জনয ‘ওীরা’য বদায়া 

কনযা, ‘ওীরা’ র, জান্নানতয একঠি ঠফনল স্তয ফা ভমজাদা। মা শুধু অল্লায একজন 

ফাোয জনয ঠনধজাঠযত। অঠভ অাফাঠদ, অঠভআ নফা বআ ফাো। ুতযাং বম বকঈ অভায 

জনয ‘ওীরা’য বদায়া কযনফ, তায জনয অভায ুাঠয ফধাঠযত নয় মানফ। (ী 

ভুঠরভ : ৫৭৭) 

এ াদী বথনক ুস্পিবানফ ফুঝা মানে, ওীরা র জান্নানতয ঠফনল একঠি স্তয ফা 

ভমজাদা। 

ূনফজাক্ত অনরাচনা বথনক ফুঝা বগর, কুযঅন-াদীনয বক্ষ্নত্র তাকীক ছাো ঠননজয ধাযণা 

প্রূত বকান ফযাখযা চাঠরনয় বদয়া মানফ না।  

ভুতাযাভ বাআনয়যা! অজনকয অনরাচনা এখানন বল কযঠছ। অল্লা তাঅরা অভানদয 

ফাআনক তাাঁয দ্বীননয জনয কফুর করুন। 

ব অল্লা! অঠন অভানদযনক ফজপ্রকায গুনা বথনক বফাঁনচ থাকায এফং অভনরয ঠদক 

ঠদনয় অযও গ্রয ওয়ায তাওপীক দান করুন। অঠভন।  

অভানদয ভুজাঠদ বাআনদযনক ঠফনশ্বয ফ জায়গায় ত্রুয ওয ঠফজয় দান করুন। অঠভন। 



 

 

   দ্বীননয ঠিক ফুঝ ঠকবানফ জজন কযনফা? 

  অভানদয ফাআনক আখরানয ানথ ঠজাদ ও াাদানতয নথ ঠফচর থাকায তাওপীক 

দান করুন এফং যকানর অভানদযনক জান্নানতয ুঈচ্চ ভাকাভ দান করুন, অভীন আয়া 

অযাভায যাঠভীন। 

অভযা কনর ভজঠর বথনক ঈিায বদায়ািা নে ঠনআ।  

 إىٞل ٗأح٘ب أصخغفشك أّج، إال إىٔ ال أُ أشٖذ ٗبحَذك، اىيٌٖ صبحاّل

 اجَعِٞ ٗاصحابٔ ٗآىٔ دمحم خيقٔ خٞش عيٚ حعاىٚ هللا ٗصيٚ

 اىعاىَِٞ سب هلل اىحَذ اُ دع٘اّا ٗآخش

 

*****************  

 

 


